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Název práce: A case study of Physiotherapy Treatment of gonarthrosis. 

Cíl práce:“The aim of the thesis was to report the case study of gonarthrosis  and review knowledge 

about anatomy, neurology, kinesiology and pathology underlying the patients condition and in  

addition an attempt to review the development of this diagnosis. “  

Text: 61 s., Literatura: 31 odkazů, z toho 31 zahraničních. Přílohy: 11 s., tabulky jsou v textu. 

Hodnocení cíle: Cíl práce byl splněn, podle téměř nové literatury popisuje dobře epidemiologii, 

etiologii, klasifikaci, symptomy.   Velmi slabá je část práce popisující farmakologickou a 

nefarmakologickou léčbu……………………………………………………………………..……………………………………2 

Hodnocení textu: text délkou adekvátní, s množstvím tabulek, student zpracovává podrobně téma 

gonartrózy,  chybí zmínka o současných trendech ve farmakoterapii, elektroterapii, světloterapii, 

hydroterapiid; ergoterapie je uvedena minimálně, omezuje se na zmínku o ADL.……………………….3 

Hodnocení psaní a úpravy textu: minimální překlepy –  s. 63 – „resukt“ , chybí srovnávací tabulka 

iniciálního a konečného vyšetření pacienta v parametrech, kde došlo ke změně. 

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..2 

Práce s literaturou: 15 citací je od r. 2008 do r. 2011, minimum prací je starších. Žádná práce však 

není citována s tématem fyzioterapie u  gonartrózy, očekávala bych poznatky z evidence based 

medicine na zvolené téma bakalářské práce. Chybí např. Nefarmakologické postupy při léčbě 

revmatických nemocí z EULAR 2012.  

…………………………………………………………………………………………….…………………………............…………………3 

Celkové hodnocení práce:  Velmi dobře 

Připomínky: 

s. 24 ve farmakologické léčbě chybí skupina SYSADOA, , dále o léčbě autologní kondiciovanou 

plazmou. 

s. 26 je zmíněna pozitivní termoterapie u gonartrózy všeobecně, avšak u aktivované gonartrózy se 

používá kryoterapie, stejně jako v  rané pooperační fázi se nepoužívá pozitivní termoterapie, ale 

kryoterapie krysáčky. Chybí diskuse o intraartikulární aplikace glukokortikoidů, viskosuplementaci. 

Chybí zmínka o mechanoterapii a jejím významu pro artrózu. Chybí diskuse o použití soft laseru při 

artróze, chybí  diskuse o používané rázové vlně. Hydroterapie není diskutována. 

s. 41 – snížit bolest termoterapií (not available), ale negativní termoterapií 



s.42 – zlepšit rozsah pohybu v kolenním kloubu, senzomotorika, posilování svalů nepatří do 

dlouhodobého rehabilitačního plánu. Chybí zde naopak přebudování špatného stereotypu chůze 

k zamezení vzniku potíží dolních zad, ADL při nutnosti používání opěrných pomůcek, lázně. 

s. 43 – v seznamu zkratek chybí VAS a CPM uvedené na s. 43 

Chybí přehledná srovnávací tabulka o rozsahu pohybu při iniciálním a finálním vyšetření. Musí se 

listovat zpět, fyzioterapií dosažený efekt není číselně vyjádřen ve shrnutí na s. 59 ani na s. 60. 

s. 62 – není očíslována literatura 

 

Student prokazuje základní neznalosti při navrhování léčby fyzikální terapie při artróze, při 

přehledu možností léčby artrózy. Zcela vynechal doporučené a zakázané aktivity. Vše souvisí 

s nedostatečně zvolenými literárními prameny.  

 

Otázky:  

Kdy se používá v revmatologii pozitivní a negativní termoterapie a proč? Jaký se doporučuje 

pohybový režim na následující dny po intraartikulární injekci kortikosteroidů do postižených 

kloubů? Na jakém principu je založena léčba artrózy nosných kloubů aulogní kondiciovanou 

plazmou? V jaké fázi choroby (gonartrózy)  má význam polohování dolní končetiny? Jaké sporty 

nebo aktivity jsou doporučovány při gonartróze a které naopak zakazovány? Jaké dávky soft laseru 

jsou doporučovány při aplikaci pro gonartrózu? 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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